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 االداب كليت : 

 التاريخ القسن او الفرع :

 االولي الورحلت: 

 أ.م. د شفيقت جاسن نصيف العبيذً أستار الوادة : 

 تاريخ العرب قبل االسالم  غت العربيت :لاسن الوادة بال

  HISTORY OF THE ARABS BEFORE LSIAMاسن الوادة باللغت اإلنكليزيت : 

 الخلفيت التاريخيت لوادة العرب قبل االسالم  العربيت:حاضرة األولي باللغت واسن ال

 The historical background of the subject of the Arabs اسن الوحاضرة األولي باللغت اإلنكليزيت :

before Islam 
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 األوليهحتوى الوحاضرة 

 

 الوحاضرة االولي : الخلفيت التاريخيت لوادة العرب قبل االسالم 

 تنقسم الخلفية التاريخ الى قسمين هما اوالً : المصادر االثرية ، وثانياً : المصادر الكتابية 

: تعتبر االثار فً مقدمة المصادر االصلٌة التً نستقً منها معلوماتنا                 اوالً : المصادر االثرية

لنا مثل هذا المجتمع موضحا  عن اي مجتمع ٌراد دراسته فهً التعبٌر المادي الملموس الذي ٌتركه

ممارسته فً اغلب جوانب الحٌاة ، واالثار بشكل عام تنقسم الى فنون كبرى وتشمل العمارة والنحت 

، وفنون صغرى تشمل الفخار والنقوش والعملة ، وقد وجدت هذه النقوش على الصخور فً شمال 

الكثٌر من النقوش خارج شبه                بالد العرب ما بٌن ثمودٌة ولحٌانٌة وسبئٌة الى جانب ذلك وجدت

الجزٌرة العربٌة كالتً اطلق علٌها اسم النقوش الصفوٌة النها وجدت فً جبال الصفا بالقرب من 

 دمشق ، ٌضاف الى ذلك بعض النقوش البابلٌة واالشورٌة . 

ا انه من المنشات فاذا بدانا بالعمارة لوجدن اما فيما يخص الفنون الكبرى ) اي العمارة والنحت ( 

المعمارٌة البارزة مثل معبد صرواح فً الٌمن وعثر فً هذا المعبد على بقاٌا اثرٌة من النقوش 

وبعض المنحوتات والذي عرفت من خاللها معرفة الفترة التً بنً فٌها هذا العبد والذي ٌرجع ما بٌن 

 .القرن الثامن الى القرن الخامس قبل المٌالد 

ففٌما ٌخص النحت ينقسم بدوره الى قسمين : النحت الدائري ،والنحت البارز (  اما النحت ) والذي

الدائري فقد عثر بقرب الشاطى الغربً للخلٌج العربً على تمثال حجري ٌكاد ٌتطابق مع التماثٌل 

اما النحت ، ٌخها الى ثالثة االف عام ق . م السومرٌة التً ظهرت فً جنوب العراق وٌعود تار

 .له شاهد قبر من تٌماء شمال غرب شبه الجزٌرة وٌرجع الى اواسط االلف ق .م فٌمث البارز

اللذان كانا من اكثر االدوات استعماالً فً  ويندرج تحت مسمى ) الفنون الصغرى( الفخار والعملة

ان استقرار الحٌاة الٌومٌة فً المجتمعات القدٌمة وهذا ٌدل على وجود نشاط بشري واضح سواء ك

  شاط تجاري . زراعً او ن

 ثانيا: المصادر الكتابية 

كتابات كالسٌكٌة  -2كتابات ٌهودٌة ، -1وتشمل اوالً : كتابات غٌر عربٌة وتنقسم الى عدة اقسام ) 

الحدٌث النبوي الشرٌف  -2القران الكرٌم ،  -1وثائق بردٌة ( ، وثانٌاً: كتابات عربٌة وتشمل : ) -3،

رٌخ االسالمً ( وسوف نتحدث بشكل مختصر عن كال من هذه كتاب التا -4الشعر الجاهلً ، -3، 

 النقاط : 
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كتابات ٌهودٌة واهم هذه الكتب التوراه والتلمود ، والتوراه هو كتاب الٌهود المقدس الذي ٌنسب  -1

 الى النبً موسى علٌه السالم . 

كتابات كالسٌكٌة : وهً الكتابات القدٌمة التً تتحدث عن العرب قبل االسالم ومنها على سبٌل  -2

المثال  كتابات هٌرودت الذي تحدث عن العرب عاداتهم وتقالٌدهم ودٌاناتهم وعالقاتهم الخارجٌة ثم 

نا والطٌوب ٌاتً بعده ارٌستوبولوس الجغرافً الذي تدث عن مساحة شبه الجزٌرة العربٌة وعن سكا

والتوابل التً راى انها من اهم موارد العرب وبطلٌموس الجغرافً الذي وضع اهم خرٌطة فً العالم 

 القدٌم ..

وثائق بردٌة : وقد تم اكتشاف مجموعة من الوئاثق البردٌة التً تعود تارٌخها الى القرنٌن  -3

انٌة وتتحدث غالباً عن الجمارك على السادس والسابع المٌالدي واغلب هذه الوثائق كتبت باللغة الٌون

 البضائع والحركة التجارٌة فً المنطقة العربٌة . 

 ثانياً: كتابات عربية

القران الكرٌم هو كتاب هللا نزل على رسول هللا فً ثالث وعشرٌن سنة ، وتعود اهمٌة القران  -1

العرب فً العصر  الكرٌم كمصدر تارٌخً رغم انه لٌس بكتاب تارٌخ اال انه ٌتحدث عن اخبار

 .الجاهلً وبالتالً ٌعطٌنا فكرة عن االوضاع والممارسات وعن ظروف المجتمع العربً انذاك 

الحدٌث الشرٌف وهو المصدر الدٌنً االسالمً الذي ٌلً القران فً اهمٌتِه وهو االقوال المروٌة  -2

ٌا المجتمع االسالمً كذلك عن الرسول محمد واهمٌة الحدٌث تنبع من ارتباطه باالحكام الدٌنٌة وقضا

 . تضمن قدرا من حٌاة العرب قبل االسالم 

الشعر الجاهلً : الشعر هو مصدر تارٌخً اخر ، فاالدب بشكل عام ٌعبر عن وجدان الشعب  -3

وافكاره  ومعتقداتِه وهو هنا ٌختلف عن الوثائق التارٌخٌة المباشرة كالسجالت الحكومٌة التً تعبر 

 حاكمة فً حٌن ٌمثل االدب )الشعر( حٌاة العرب بشكل عام قبل االسالم وبعده دائما عن الطبقة ال

كتاب التارٌخ االسالمً : مع حلول القرن الثانً الهجري اهتم المؤرخون المسلمون بكتابة  -4

تارٌخهم وكان من الطبٌعً ان تحتل سٌرة النبً محمد المقام االول فً كتاباتهم هذا باالضافة الى 

ول القبائل العربٌة قبل االسالم او التً اتصلت اخبارهم بسٌرة الرسول الكرٌم واقدم هؤالء كتاباتهم ح

 . االخبارٌون هو عبٌد بن شرٌه الٌمنً 

 


